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De herfst ontdekken

De voorbije weken werden onze klassen ondergedompeld in de warme,
gezellige herfstsfeer. Enthousiaste kleuters brachten elke dag steeds
meer herfstschatten de klas binnen. Bladeren, takken, eikels, kastanjes,
okkernoten… zoveel rijkdom om volop mee te experimenteren. We
genoten van de laatste zonnestralen en gingen op pad in de omgeving
van de school. We leerden ook hoe de dieren zich voorbereiden op de
lange winter. We kunnen vanuit onze klasjes zelfs de eekhoorns aan het
werk zien, terwijl ze bezig zijn om hun wintervoorraad aan te leggen.
Wat kan de herfst toch mooi zijn!
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Halloween

Morgen is het de laatste schooldag voor de
herfstvakantie. In elke klas wordt er wel iets gedaan
rond het thema ‘halloween’. Alle kleuters en de kinderen
van de lagere school mogen, zoals elk jaar, verkleed
naar school komen. Om het leuk en speels te houden
voor iedereen, vragen we om echt akelige
verkleedartikelen te vermijden.
De scholenveldloop

Ook onze school was vertegenwoordigd op de scholenveldloop in
Kelchterhoef op 24 en 25 september. Onze leerlingen hebben het beste
van zichzelf gegeven. Een dikke duim voor alle moedige deelnemers en
enthousiaste supporters. Verschillende kinderen hebben zelfs een
podiumplaats kunnen bemachtigen!
Voetbaltornooi

Omgaan met winnen en verliezen, samen met je
klasgenoten, fairplay en sportief bezig zijn tijdens de
middagspeeltijd: de kinderen van het 3de, 4de, 5de
en 6de leerjaar namen het gedurende 2 weken, in
gemixte teams, tegen elkaar op tijdens een eerste
voetbaltornooi. Een professionele scheidsrechter
leidde het spel in goede banen.
Merci Henri, voor je vrijwillige inzet voor onze

kinderen!

Het oudercomité

Ons oudercomité heeft weer de handen uit de mouwen gestoken. Ze
bakten vorige woensdag overheerlijke wafels. Maar dat is nog niet alles
... Op 12 november is iedereen uitgenodigd in Zaal Berkenveld voor het
jaarlijkse, overheerlijke multicultureel ontbijt ten voordele van onze
school. Kaarten kunnen via de school besteld worden. Ze kosten € 8 per
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stuk. Al dat harde werk loont! Dit schooljaar zal er op de speelplaats van
de lagere school een prachtig evenwichtsparcours geïnstalleerd worden.
Dankjewel aan alle helpende handen en aan iedereen die onze school
steunt!

Milieuzorg Op School = MOS

Misschien hebben jullie dit logo al zal zien pronken
tegen de gevel van de school? Dit hebben we
verworven omdat wij een groene school zijn. We hebben een groene
speelplaats, sorteren ons afval, we hebben een eigen serre en een
moestuin, er staan fruitbomen op de speelplaats, we ravotten in een
speelbos, … en hier zijn we NATUURlijk fier op. De kleuters en kinderen
van de lagere school hebben zelfs geleerd over composteren!
De kleuters maakten kennis met Jerom de compostworm en zijn
vriendjes. Ze gingen zelf op zoek naar kriebelende bodemdiertjes en
leerden hoe die kleine insecten van afval kostbare compost maken. De
kleuters zijn nu echte speurneusjes geworden en weten heel goed wat
er wel en niet in de compostbak mag.
Weerbaarheidstraining: Aandacht in actie

In november zullen onze vierdeklassers starten met hun wekelijkse
weerbaarheidstraining en dit 6 weken lang. Weerbaar zijn en jezelf
kunnen beheersen zijn belangrijke vaardigheden die we willen
stimuleren bij onze opgroeiende kinderen. Tijdens deze sessies worden
de kinderen getraind in de juiste technieken en verwerven ze
spelenderwijs meer inzicht in hun sociale competenties.
We blijven ernaar streven dat al onze kinderen
éénmaal in hun schoolloopbaan deze training krijgen.
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Het kleuterproject en de huiswerkklasjes

Het kleuterproject met juf Martine en juf Inky is vorige week donderdag
weer met succes van start gegaan. De oudste kleuters kijken steeds
enorm uit naar deze activiteit en ook de ouders genieten van wat extra
quality time met hun kind. Door samen te leren en te spelen, wordt de
stap naar het 1ste leerjaar kleiner en de band tussen ouder en kind
versterkt. Een echte aanrader dus!
Voor alle ouders of grootouders van de kinderen van het 1ste en 2de
leerjaar organiseren wij ‘Huiswerkklasjes’, ook in samenwerking met juf
Inky. Meester Sven en meester Simon geven uitleg over de lessen die in
de klas gegeven worden. Dan wordt er oefenmateriaal gemaakt en is er
een oefenmoment samen met de kinderen. Dit wordt één keer per
maand op donderdag georganiseerd. In het eerste leerjaar loopt dit van
8.40 uur tot 9.30 uur, in het tweede leerjaar van 9.30 uur tot 10.20 uur.
Kan je zelf er niet bij zijn? Weet dan dat ook een ander familielid of een
goede buur welkom is om hieraan deel te nemen.
De Warmste Week

We blikken ook al wat verder vooruit ... naar de
kerstvakantie. Vorig jaar was onze actie voor De
Warmste Week een succes. Daarom zullen we ook
dit jaar de kerstvakantie met een warm hart
inzetten. We doen dat op vrijdag, 20 december van
15 tot 16 uur met z’n allen: alle kleuters en
lagereschoolkinderen. Hierbij zijn ook ouders, grootouders en andere
familieleden van harte welkom. Lichtjes, sfeermuziek, warme chocomelk
en wat lekkers zullen zorgen voor een gezellig samenzijn. We willen op
dat moment ook graag weer geld inzamelen voor een goed doel van ‘De
Warmste Week’. Via een online-stemming gaan we samen met de
kinderen op zoek naar een goed doel. We laten ze kiezen uit
organisaties die werkzaam zijn in onze gemeente: JWW, Bednet, Auxilia
en vzw Warm Hart.
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Agenda
Vrijdag, 25 oktober

Halloween op school

Zaterdag, 26 oktober

13 uur - 16 uur: Klusdag op de speelplaats
door leerkracht- en ouderteam

28 oktober - 3 november

Herfstvakantie

Maandag, 4 november

Instapmoment nieuwe kleuters
Voorstelling in het C.C.Casino: 1ste klas

Woensdag, 6 november

Info ‘Educatief natuurbeheer’: 4de en 5de klas

Donderdag, 7 november

Voorstelling in het C.C.Casino: 2de klas
Kleuterproject: oudste kleuters

Vrijdag, 8 november

Muzische namiddag:
workshops in de lagere school
Kleuterproject: oudste kleuters

Maandag, 11 november

Wapenstilstand - vrije dag

Dinsdag, 12 november

Multicultureel ontbijt in zaal Berkenveld

Woensdag, 13 november

Vaccinaties 5de leerjaar

Donderdag, 14 november

Huiswerkklasjes 1ste en 2de leerjaar

Maandag, 18 november

Voorstelling in het C.C.Casino: 5de-6de klas
Muzische workshops in de lagere school
Start van De Voorleesweek 2019

Dinsdag, 19 november

Educatief natuurbeheer: werken voor 4de en
5de klas

Donderdag, 21 november

Kleuterproject oudste kleuters
Medisch onderzoek: 6de klas

Vrijdag, 22 november

Kleuterproject oudste kleuters
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Maandag, 25 november

Medisch onderzoek: jongens 1ste leerjaar
Instapje + jongste kleuters

Donderdag, 28 november

Rapporten lagere school: kind- en oudercontacten

Vrijdag, 29 november

Voorleesbende: 4- en 5-jarigen
Lagere school naar de bibliotheek

Maandag, 2 december

Voorstelling C.C. Casino: 3de en 4de leerjaar

Dinsdag, 3 december

Muzische workshops in de lagere school

Donderdag, 5 december

Kleuterproject

Vrijdag, 6 december

De Sint op school
Kleuterproject

Maandag, 9 december

Instapje + jongste kleuters

Donderdag, 12 december

Huiswerkklasjes: 1ste en 2de leerjaar
Soepdag door het oudercomité

Donderdag, 19 december

Muzische workshops in de lagere school

Vrijdag, 20 december

15 - 16 uur: Kerstfeestje t.v.v. De Warmste Week

23/12/2019 - 05/01/2020

Kerstvakantie
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